Verksamhetsberättelse 2019 för Mörtebo Fritidsklubb
Mörtebo Fritidsklubb har till ändamål att bland befolkningen i Mörtebo med omnejd
verka för en allmän trevnad och genom förströelse och odlande av gemensamma
intressen stärka och utvidga samhörighetskänslan. Fritidsklubbens aktiviteter har
under 2019 i huvudsak varit koncentrerad till sommarmånaderna juni, juli och
augusti. Klubbens verksamhet har sin bas i Mörtstugan - tidigare Mörtebo
missionshus. Adressen: Mörtebo 73 816 93 Ockelbo.
Föreningens styrelse
Dan Brodin ordförande
Stig Eriksson kassör
Petra Jonsson sekreterare
Ylva Brodin ledamot
Kristina Malm Janson ledamot
Föreningens revisorer
Reidar Larsson
Mikael Olsson
Valberedning
Stefan Cronlund
Reidar Larsson
Sektionsansvariga
Fotboll: Evert Fransson, Rikard Klinkert och Magnus Oscarsson
Löpning/ skidor: Reidar Larsson, Mikael Olsson, Magnus Lindberg och Håkan Nöjd
Vävstugan: Ylva Brodin och Gunilla Brodin
Motionsbingo: Ylva Brodin, Gunilla Brodin och Kristina Malm Janson
Mörtstugan: Reidar Larsson, Dan Brodin, Dan Jansson, Stig Eriksson
Festkommittén: Stefan Cronlund, Reidar Larsson och Dan Brodin
Midsommarfirande: Anders Ström, Håkan Granlund, Håkan Nöjd och Christoffer Berg
Veteranfordonsträff och Loppis: Dan Jansson
Badplats: Håkan Granlund
Hemsida
Fritidsklubbens aktiviteter har kunna följas via hemsida
www.mortebofritidsklubb.se. Ansvarig för hemsidan är Dan Jansson
Följande aktiviteter har genomförts under 2019.
Mörteboloppet
Söndag den 10 mars genomfördes åter Mörteboloppet på skidor. Det var första
gången sedan 2012 som loppet kördes, nu på en ny bana. 14 skidlöpare kom till start
i ett strålande väder.
Midsommarfirande
På midsommarafton 21 juni, var det traditionellt midsommarfirande i Mörtebo. Många
kom för att dansa runt den blomsmyckade midsommarstången, sjunga,
kasta pil och kasta Mörteboll samt köpa lotter. Och förståss träffa andra glada
Mörtebobor.

Motionsbingo
Under sju tisdagar med början första tisdagen efter midsommar
genomförde fritidsklubben den uppskattade promenadbingon. Banan är 1.7 km och
går genom natursköna Mörtebo. Det är också möjligt att sitta ner intill
Bingoladan och gå igenom sin bingobricka. Kaffe, te, saft och kakor erbjöds
gratis efter promenaden. Under sommaren 2019 har det kommit flera
personer som för första gången kommit till Bingo. Vi träffas mellan 18.30 –
20.00.
Mörtebojoggen
2019 var det tioårsjubileum för Mörtebojoggen, som arrangerades tisdagen den 2 juli,
även i år i samarbete med Hemlingby LK. 43 herrar, 16 damer och 13 barn ställde
upp.
Veteranfordonsträff med loppis
Söndag den 7 juli arrangerades Mörtebo veteranfordonsträff med loppis. Ett
50 tal veteranbilar/fordon kom och många personer utan veteranfordon
besökte träffen. Mörtebo fritidsklubb sålde fika. Loppisarrangemanget lockade
försäljare av kläder, leksaker, bildelar, kakor och mycket annat.
Mörtebocupen
Lördagen den 27 juli genomfördes årets Mörtebocup i sjumannafotboll, på
Mörtebo idrottspark. Fem lag deltog i årets Mörtebocup Mörtebo FK, Söderbröder,
Alkbärs, Radiator VVS och Larslarsarna. Cupen vanns av
Mörtebo FK.
Mörteboträffen
Den 27 juli inbjöd föreningen till en trevlig fest i Mörtstugan. God mat hade
festkommittén ordnat. För underhållningen stod Good Company, till stort glädje för
deltagarna. Ett 60 tal personer deltog.
Underhåll av Mörtstugan och Bingoladan
Från slutet av maj till september träffas föreningen, första lördagen varje månad
klockan 10, vid Mörtstugan. Då är det underhållsarbete av Mörtstugan och
Bingoladan som skall genomföras. Ett ökat intresse för att hjälpas åt med
underhållet, efterlyses.
Stort tack till alla volontärer för att ni ställt upp och gjort fritidsklubbens
aktiviteter möjliga!
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